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1. ___RADIO GUERRILLA__________________________________
Emisiunea „Guerrilla de dimineaţă” cu Mihai Dobrovolschi şi Vlad Craioveanu, se difuzează de luni până
vineri, în intervalul orar 07.00-10.00.
 Emisiunea „Guerrilla de dimineaţă” din data de 15.10.2010
În această ediţie prezentatorii emisiunii au cerut ascultătorilor să propună o temă pentru emisiune, apoi au
făcut alegerea (ora 08.14):
M.Dobrovolschi: Au venit foarte multe sfaturi, propuneri: „Cum vă petreceţi timpul liber?”, „Ce faci când
nu-ţi înşeli prietena?”, „Care e atitudinea potrivită faţă de copilul tău?”, „Când aţi făcut ultima dată sport?”, dar
am ales una pe care am primit-o ieri, e păcat să n-o facem, este următoarea: Ce vorbe sau întâmplări pline de
umor vi s-au întâmplat în timpul dragostei?
Ascultătorii au trimis sms-uri cu mesaje legate de această temă, mesajele care nu au conţinut un limbaj decent
nu au fost citite în emisiune.
Ora 08.22. M.Dobrovolschi: Opt şi douăzeci şi două de minute la „Guerrilla de dimineaţă”, o să vă spunem
şi ce sms-uri am primit de la voi, o să vă rog limbajul să fie totuşi decent, adică folosiţi metafore, decât să audă
copilaşii. Ce vi s-a întâmplat demn de menţionat în timpul iubirii? (Citeşte mesaje) „Atunci, no, fo amuzant, acuma
s-o rupt”... „O sunase prietenul şi a vorbit cu el în timp ce”. (...) „Mai încet, că nu pot să vorbesc!”. „Băusem vin
şi se auzea clipocind în stomac”. Stai, că unele trebuie să le cenzurez puţin (...).
Unele dintre mesaje au avut un conţinut vulgar şi au stârnit istorioare de asemenea, vulgare:
Ora 08.40. M.Dobrovolschi: Hai să mai citim mesaje... (...) Asta este bună: „Am adormit, aveam
prezervativul pus, dimineaţa duc la baie, adormit fiind, nu înţelegeam de ce nu ajunge pipiul în toaletă...”
V. Craioveanu: O fază penibilă, apropo de prezervative, i s-a întâmplat unui amic, a mâncat câinele
prezervativul şi când a venit fata în vizită, seara, îi ieşea câinelui din fund... (Râsete). Ce şi-o fi imaginat tipa aia....
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M.Dobrovolschi (citeşte): „Eram puţin ameţit, am intrat cu ea în cameră, am început să rup sutienul, i-am
rupt bikinii, am urcat... ... am adormit!”
Aşa... se apropie, iată, un coleg de-al nostru, Dragoş Olaru...
Dragoş Olaru: Eu vreau să povestesc, mi-am luat odată nişte prezervative, n-am ştiut, erau fosforescente... şi
se vedea ceva în întuneric, numa... Vvv... vvv ...portocala mecanică!...
Ora 08.55. V. Craioveanu: (...) Să anunţăm şi subiectul de astăzi, respectiv momente amuzante din timpul, sau
de după... sex. M.Dobrovolschi: Şi mai ales vorbe amuzante.
Ora 09.17. M.Dobrovolschi: rep.01.40. (...) „Eram cu o fată fără experienţă. Şi jucându-se cu smotoceii mei,
în momentu’ culminant, zice: Vai! Iasă ca artificiile!! (Râsete). „Taman ce dusesem căluţul în grajd, când mă
loveşte o foame cruntă, scot murgul afară, iau din rucsac rămăşiţa din merindele pentru şi potolesc foamea. Când
mă întorc, grajdul închis, proprietara culcată, aşa că am mânat singur murgul şi m-am culcat”. (...).
____CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI - RADIO GUERRILLA ______
În emisiunea „Guerrilla de dimineaţă” difuzată în data de 15.10.2010, pornind de la tema emisiunii, – „Ce
vorbe sau întâmplări pline de umor vi s-au întâmplat în timpul dragostei?”, respectiv, „momente amuzante din
timpul sau de după... sex” ( V. Craioveanu) , sau „mai ales vorbe amuzante” (M.Dobrovolschi), – în emisiune sau citit câteva mesaje cu conţinut vulgar primite de la ascultători şi s-au relatat câteva istorioare, de asemenea, cu
conţinut vulgar:
„...aveam prezervativul pus, dimineaţa duc la baie... nu înţelegeam de ce nu ajunge pipiul în toaletă...”
„...a mâncat câinele prezervativul şi când a venit fata în vizită, seara, îi ieşea câinelui din fund”..
„mi-am luat odată nişte prezervative, n-am ştiut, erau fosforescente... şi se vedea ceva în întuneric, Vvv... vvv...
„Eram cu o fată fără experienţă. Şi jucându-se cu smotoceii mei, în momentu’ culminant, zice: Vai! Iasă ca
artificiile!!”
În anul 2010 Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Radio Guerrilla Bucureşti pentru încălcări ale
normelor privind protecţia copiilor în cadrul programelor audiovizuale, în data de 09.02.2010 (somaţie publică).

2. ___RADIO KISS FM_____________________________________
PROTECŢIA COPILULUI
Emisiunea „Cronica Cârcotaşilor”din data de 01.11.2010
Emisiunea „Cronica Cârcotaşilor” se difuzează zilnic, de luni până vineri, între orele 07.00-10.00 şi este
prezentată de Şerban Huidu, Mihai Găinuşă şi Oana Paraschiv.
In ediţia din data de 01.11.2010 Şerban Huidu a abordat un subiect dintr-un articol din ziarul Libertatea din
acea zi, intitulat „Cu 1.000 de euro îţi faci «păsărica» mai frumoasă”:
Ş. Huidu (ora 7.25): Lăsaţi-mă să vă povestesc despre cea mai tare operaţie din istoria omenirii... nu pot să no... adică ar fi frumos să n-o spun, dar nu pot!... deci, în Libertatea în pagina 8, au luat-o pe doamna, exagerat de
doamna Laura Andreşan, care are un blog personal unde a făcut nişte poze, „Cu 1.000 de euro îţi faci, mă
scuzaţi... operaţie estetică la... (îl ajută M. Găinuşă cu un termen ornitologic: la privighetoare) ...îţi faci
privighetoarea mai frumoasă. Laura Andreşan a realizat pe site-ul ei un reportaj despre operaţia estetică a
privighetorii. „Cu siguranţă mulţi vor fi şocaţi, dezgustaţi sau oripilaţi de subiectul pe care «profa de sex» s-a
gândit să-l aducă în discuţia publică, liftingul sau tăierea”... mă scuzaţi, tăierea... tăierea buzelor privighetorii.
M. Găinuşă: E cioc!
Ş. Huidu: Tăierea ciocului. (continuă lectura) „Totul a pornit de la întâlnirea ei cu o tânără care avea nevoie
să-şi corecteze... «privighetoarea», din punct de vedere estetic. Andreşan n-a stat mult pe gânduri şi au plecat
împreună la sala de operaţie... se face cu anestezie locală” ...să vezi, mă, deci aia se uită cu o oglindă.
M. Găinuşă: Aaa, se şi uită în acelaşi timp?
Ş. Huidu: Da, frate. Deci, doctorul e cu mâinile în... „privighetoarea” ei şi îi retează ciocul. Acuma sincer,
asta e o prostie. Deci, după părerea mea, cu cât e ciocul mai interesant, cu atât e „priveghetoarea” mai frumoasă.
M. Găinuşă: Mă rog, nu e părerea ta. Aici nu contează părerea ta, ci a doctorului. Dacă doctorului îi plac
„privighetorile” cârne, care e problema ta?
Ş. Huidu: Da’ cine bagă ochiul la „privighetoare”, acuma sincer? M. Găinuşă: Doctorul.
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Ş. Huidu (revine la textul articolului): „Sub anestezie, deci fără durere, pacienta trece prin toate fazele unei
intervenţii chirurgicale... (...) Împreună cu pacienta stabilim anterior operaţiei unde şi cât se taie. Ultima persoană,
de exemplu, a vrut să-i tai tot!”
M. Găinuşă: Numai Boc mai face chestii... E de la Guvern, fii atent.
Ş. Huidu:„Ultima persoană a vrut să-i tai tot: şi alea mici, şi alea mari!”, m-am conformat frate. I-am lăsat o
chestie ştirbă. „Un lucru este foarte important, pacienta să nu facă efort în următoarele două zile... mai frumos
spus, tăierea perdeluţelor”... păi ălea-s tot farmecul, mă!!, mă rog. „La o săptămână scoatem firele şi (...) ”
Oana: Nu-mi vine să cred că se vorbeşte aşa ceva la radio... Este incredibil!
M. Găinuşă: Da’ de ce, mă? este vorba despre privighetoare!
Oana: Ştim despre ce e vorba, gata!
Ş. Huidu: Privighetoarea un pic operată, ce-are, ce-i aşa grav, la chestia asta chiar nu vă înţeleg?! Credeţimă, n-aş vrea să-i fac reclamă profei de sex, asta, Andreşan, mă, dar imaginile sunt bestiale, cum se uită aia la...
M. Găinuşă: A! Sunt şi imagini, totuşi, e prea devreme pentru aşa ceva...
Ş. Huidu: Cum să se uite aia cu oglinda la ciocul ei în timp ce ăla o hărtăneşte în toate felurile?!?
M.Găinuşă: Ştii, există un sport în străinătate, nu la noi, nu ştiu cum se numeşte, dar oamenii se duc şi privesc
păsările în păduri, serios, se duc special pentru chestia asta, se uită cu binoclul şi te miri că se uită cu oglinda...
Ş. Huidu (citeşte): „Dacă vrei să simţi mai mult, – asta e cea mai tare – injectează-te în «punctul G». Dacă
bagi nişte acid hialuronic în «punctul G», asta duce la mărirea punctului şi iată creşte presiunea «punctului G», îl
excită, îl umflă. Injecţia se face fără anestezie.”
M. Găinuşă: „Pentru ceilalţi care nu ştiu ce înseamnă, – încerc să te acopăr dar nu reuşesc, – este vorba de G
de la Graur. Este tot aşa o păsărică.” Hai că te-am scos şi de data asta!
Oana: Nu prea, nu prea ai reuşit!
COMUNICĂRI COMERCIALE AUDIOVIZUALE

În data de 08.11.2010 postul de radio Kiss FM a difuzat în grupaje de publicitate la orele 07.36 şi
18.54 următorul spot, în care directorul general al Centrul Medical Unirea mulţumeşte curieratului
Cargus:
Voce feminină: Domnule doctor Enayati, a sosit curierul Cargus.
Enayati: Acum 15 ani, Centrul Medical Unirea a luat fiinţă din dorinţa de a deveni un loc unde
oamenii vin cu speranţa unei vieţi sănătoase şi unde primesc toate soluţiile necesare pentru aceasta. De
aceea am nevoie mereu de o echipă de oameni dedicaţi din domenii diferite. Astfel de oameni sunt cei de
la Cargus. În calitate de director general al Centrul Medical Unirea vreau să le mulţumesc pentru
colaborarea de-a lungul anilor.
NOTĂ MONITORIZARE: W. Enayati este fondatorul Centrului Medical Unirea (servicii medicale private în România).

____CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI - KISS FM ______
Emisiunea „Cronica Cârcotaşilor” difuzată în data de 01.11.2010
Conţinutul ştirii, încadrat de Libertatea la rubrica Love&Sex, a fost difuzat la o oră la care minorii au acces
neîngrădit la audierea programelor de radio. Ştirea, culeasă de pe blogul „profei de sex” Laura Andreşan, relatează
despre operaţia estetică a... „privighetorii”, „buzelor privighetorii”, „tăierea perdeluţelor” sau „ciocului”, cum
s-au exprimat prezentatorii în emisiune. Ş. Huidu a citit şi referirile la punctul G.
____CONCLUZII - COMUNICĂRI COMERCIALE AUDIOVIZUALE- KISS FM ______
S-a difuzat spotul publicitar „Centru Medical Unirea” - Este interzisă orice formă de publicitate pentru
furnizarea de servicii medicale publice, de stat şi private.
În anul 2010 Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio KISS FM pentru conţinutul
inadecvat al emisiunilor matinale în ceea ce priveşte protecţia minorilor, în datele de:
09.02.2010 (10.000 lei), 11.05.2010 (somaţie publică - protecţia minorilor şi protecţia imaginii şi demnităţii
persoanei), 07.07.2010 (somaţie publică - limbaj injurios, comentarii defăimătoare cu privire la unele persoane, de
natură să prejudicieze imaginea acestora) şi 12.10.2010 (somaţie publică- comentarii denigratoare şi jignitoare la
adresa femeii şi pentru descrierea calităţii produselor oferite ca premii).
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3. _____RADIO ZU ___________________________________________
Reclamaţia nr. 14236/01.11.2010 pentru postul Radio Zu, emisiunea „Morning Zu”:
Acest post de radio promovează incultura în ore de vârf (7.00-10.00), prostia omenească la care asistă în
special copiii până la 18 ani. Este inadmisibil să lăsaţi în continuare să îşi desfăşoare activitatea în aceste condiţii.
Trebuie luate măsuri urgente. Falsele lui Buzdugan şi a lui Morar este de prost gust. Se discută despre sex,
materiale pornografice, hetero-sex, homosexualitate (gay), heterosexualitate etc, NEADMISIBIL acete lucruri.
Falsa din data de 28.09.2010.
Vă rog frumos să luaţi măsuri pentru desfinţarea acestei emisiuni-posteşti, impertinete, deoarece nu duce
la nimic bun. Cu amendă nu se va rezolva nimic, pur şi simplu trebuie interzise astfele de emisiuni. Dacă nu luăm
act de aceste probleme să nu mirăm ce prosti se mai poate întâmpla.
Cu speranţa că se va rezolna vă mulţumesc frumos pentru atenţia acordată.
Constatare: În data de 28.09.2010, menţionată în sesizare, emisiunea „Morning Zu”nu a conţinut farsă.

Emisiunea „Morning Zu”din data de 29.10.2010
În farsa difuzată în emisiunea din data de 29.10.2010 la ora 07.42, Daniel Buzdugan, în rolul
„reprezentantului Agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă” a cerut părerea unui angajat dintr-o societate
comercială despre un coleg care şi-a depus actele pentru o slujbă în străinătate. Angajatul intervievat, adus în
societatea respectivă tocmai de colegul căruia trebuia să-i facă o descriere pozitivă, a început să-l bârfească, în
speranţa că poate va fi el cel selecţionat pentru munca în străinătate în locul colegului.
Farsa, în general, nu a avut în conţinut aspecte de semnalat privind legislaţia audiovizuală, dar finalul farsei
a conţinut o înjurătură obscenă a intervievatului în momentul în care a aflat că a fost victima unei farse.
Redăm în continuare partea finală conţinând înjurăturile, parte care nu a fost eliminată la montaj:
Buzdugan: Din partea colegilor, de la care am înţeles că sunteţi cam bârfitor aşa, în şantier!
Intervievat: Mă f** pe mine aşa cum vor ei, dar chiar eu am ajuns de panarama lor? Dar ei îşi bat joc de
mine, da’ eu îi f** în gură dacă mă enervează!
Buzdugan: Te-ai supărat pe mine nea Costel?
Intervievat: Da, nu dom’le, dar asta-i chiar bătaie de joc de acuma, da’ ce glume de astea de doi lei...
În final, intervievatul a fost de acord să se difuzeze farsa dar să nu-i pronunţe numele pe post.
Precizăm că în celelalte difuzări ale farsei, de la orele 08.55 şi 09.42, înjurăturile au fost bipate.

Emisiunea „Morning Zu”din data de 01.11.2010
În timpul desfăşurării programului, la un moment dat (ora 09.56), Mihai Morar a anunţat:
Şi mai avem o ştire interesantă, deşi mulţi dintre noi preferăm să nu ni-i imaginăm pe părinţii noştri
făcând sex, cu atât mai puţin pe bunici, iată şi excepţia de la regulă: „Două surori nonconformiste şi-au surprins
mama în vârstă de 79 de ani cu un cadou mai puţin convenţional. Fetele i-au făcut cadou un vibrator. Femeia a
ţinut vibratorul în dulap doi ani de zile refuzând să-l folosească până într-o zi când şi-a făcut curaj... Bunicuţa de
81 de ani a avut ce povesti la telefon, pasaje ale convorbirii făcând deja furori pe telefon”. Deci la 81 de ani a avut
plăcere cu vibratorul. Eu, din câte ştiu nu-i o ştire senzaţională să ai orgasm la 81 de ani, [**], spre exemplu, are
aproape 200 de ani şi încă nu i-au dat dinţii! Adică poartă proteză până îi apar dinţii. Nu? Nu de aia poartă [**]
proteză?

Emisiunea „Morning Zu”din data de 05.11.2010
Farsa XXL. Această farsă, inserată în emisiunea „Morning Zu”din data de 05.11.2010 la orele 07.47 şi
09.41, a mai fost difuzată în emisiunea din data de 16.04.2010
Daniel Buzdugan: Bună seara, sunt de la o casă de producţie de filme pentru adulţi din Bucureşti şi aţi fost
recomandat din punct de vedere al HQ-ului, adică am înţeles că sunteţi un bărbat foarte bine dotat din punct de
vedere al HQ-ului şi am dori să colaborăm. E vorba despre filme pentru adulţi, noi plătim...
Bărbatul: Aş putea să ştiu şi eu cine m-a recomandat?
D.B.: Avem nişte filmuleţe, nişte filmuleţe cu dumneavoastră. Aţi trimis nişte filmuleţe dumneavoastră, sau...
Bărbatul: Am trimis la câteva fete pe messenger, pă, aşa, da’ nu mă gândeam că o s-ajungă aşa departe.
D.B.: Filmuleţe făcute de dumneavoastră?
Bărbatul: Da, sunt filmuleţe făcute de mine, mai, ştiţi, mai corespondam şi eu cu gagica asta pe internet şi, na,
mă rugau să le arăt cât sunt de dotat şi na, am făcut şi eu 2-3 filmuleţe, aşa, nişte poze.
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D.B.: Dezbrăcat? Bărbatul: Da, dezbrăcat, normal. D.B.: Care era scopul?
Bărbatul: Se încingea discuţia cu fetele, mai trimiteau o poză dezbrăcate şi-mi cereau şi ele mie să vadă.
D.B.: Să vadă, ce? Bărbatul: Să vadă cât sunt de dotat. D.B.: Aveţi HQ-ul mare.
Bărbatul: Da, îl am destul de mare. D.B.: V-aţi măsurat?
Bărbatul: Nu m-am măsurat, dar pân’acum n-am avut reclamaţii din punctul ăsta de vedere.
D.B.: De la cine? Bărbatul: De la femei, de la cine? ... Nu sunt bulangiu.
D.B.: Da, mă scuzaţi. Aţi fi interesat să apăreţi într-un film XXL?
Bărbatul: Da, aş fi interesat, normal, mai ales dacă se plăteşte bine.
D.B.: Zece zile de filmare, treizeci de milioane de lei. Bărbatul: E bine, e bine.
(...) D.B.: Sunt foarte mişto (fetele-n.n.) şi rolul dumneavoastră va fi un rol secundar (...) adică o să apăreţi în
filmuleţul ăsta câteva secunde, că veţi avea rol de cascador. Deci, dumneavoastră veţi dubla scenele fierbinţi. (...)
Veţi intra în pat şi veţi filma scenele profund erotice din timpul filmului XXL.
Bărbatul: Am înţeles, dar aţi zis că rol secundar, aşa câteva secunde şi eu intru în pat câteva secunde, mă
încălzesc şi gata, nimic?
D.B.: Aţi dori mai mult sau cum?
Bărbatul: Păi nu pot să rămân aşa încălzit şi dup’aia ce fac, fug acasă şi-o iau în mână?
D.B.: Deci, în film rămân câteva secunde, dar se filmează ore întregi.
Bărbatul: Aaaa! Păi am crezut că plec nesatisfăcut de-acolo. (...) Şi va trebui să fac, ştiu eu, şi perversiuni şi
aşa, cu mai multe femei sau cu...?
D.B.: Nu aveţi chef să faceţi?
Bărbatul: Ba da, ba da, n-am încercat niciodată şi chiar mi-ar place să-ncerc.
D.B.: Aveţi HQ-ul mare? Bărbatul: Foarte mare, chiar. D.B.: Cam cât aşa?
Bărbatul: Deci n-aş şti, chiar nu aş şti să vă spun, că nu m-am măsurat niciodată.
D.B.: Şi aţi putea să faceţi în momentul ăsta treaba asta?
Bărbatul: Domnule, mi-ar fi puţin cam greu, pentru că n-am nici..., nu mă stimulează nimic, nu mă..., da’ o să
vedeţi la..., o să vedeţi acolo la locul faptei. Deci, chiar n-o să vă fie ruşine cu mine, o să vedeţi la locul faptei.
D.B.: Îmi puteţi, da un număr de telefon de la o parteneră de-a dumneavoastră, care să vă recomande, să zic
aşa?
Bărbatul: Da, v-aş putea. D.B.: Îmi puteţi spune cum se numeşte persoana? Bărbatul: Da, Patricia.
D.B.: Prietena dumneavoastră? Bărbatul: A, nu, nu, amică cu care o mai comit eu aşa din când în când. O
mai comitem noi doi aşa împreună din când în când.
(...) D.B.: A fost o farsă, Daniel Buzdugan sunt. (...) Ai ceva să-i spui fetei?
Bărbatul: Ana, n-am crezut că eşti în stare să-mi faci aşa ceva, n-are niciun sens să mă mai cauţi, adio! N-aş
mai putea să mă uit în ochii tăi după ce mi-ai făcut aşa ceva, adio! M-am făcut de râs acuma...
____CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI - RADIO ZU ______
Emisiunea „Morning Zu”din data de 29.10.2010
Farsa difuzată în această emisiune a conţinut în difuzarea de la ora 07.42 înjurături obscene:
Mă f** pe mine aşa cum vor ei (...) da’ eu îi f** în gură dacă mă enervează!
În difuzările farsei de la orele 08.55 şi 09.42 înjurăturile au fost bipate.
Emisiunea „Morning Zu”din data de 01.11.2010
Prezentatorul emisiunii, Mihai Morar a citit o ştire din articolul „Orgasm la... 81de ani” despre o bunicuţă
de 81 de ani care a avut plăcere cu vibratorul.
Emisiunea „Morning Zu” din data de 05.11.2010
În farsă, D. Buzdugan „de la o casă de producţie de filme pentru adulţi din Bucureşti”, propune unui
bărbat „foarte bine dotat din punct de vedere al HQ-ului” să colaboreze: E vorba despre filme pentru adulţi”. (...)
Veţi intra în pat şi veţi filma scenele profund erotice din timpul filmului XXL. (...) Aveţi HQ-ul mare? ...Cam cât
aşa? (...) Şi aţi putea să faceţi în momentul ăsta treaba asta? (să măsoare-n.n.).
În anul 2010 Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Radio Zu pentru calitatea limbajului folosit în
emisiunile matinale (încălcarea normele privind protecţia copiilor în cadrul programelor audiovizuale), în datele de:
10.03.2010 (10.000 lei), 20.04.2010 (15.000 lei), 11.05.2010 (10.000 lei), 10.06.2010 (somaţie publică pentru pub.
mascată în favoarea firmelor care au oferit premii pentru concursuri), 07.07.2010 (somaţie publică-expresii conotaţii
sexuale şi publicitate mascată) şi 12.10.2010 (somaţie publică pentru limbaj licenţios cu conotaţii sexuale).

5

4. RADIO 21
COMUNICĂRI COMERCIALE AUDIOVIZUALE
Începând din data de 27.10.2010, în următoarele emisiuni prezentatorii acestora au promovat
cumpărarea de anvelope de iarnă de pe site-ul “***.ro”, oferind un discount de 5% ascultătorilor postului
Radio 21 (anunţurile nu au fost difuzate în cadrul grupajelor publicitare):
- „Staţie de distracţie”, ediţiile din datele de 26.10.2010 (ora 10.28) şi 27.10.2010 (ora 10.45);
- „Unu de la 21” din 27.10.2010 (ora 17.31);
- „21@ Work cu Nico”, ediţiile din datele: 02.11.2010 (ora 10.46); 03.11.2010 (ora 10.53),

04.11.2010 (ora 10:46); 05.11.2010 (ora 10:52);
- „Idrive” din data de 10.11.2010 (ora 17.41).
Exemple: - Emisiunea „Staţie de distracţie” din 26.10.2010:
Nicoleta Creciunesc: (...) ...cumpărat de anvelope. Da, păi vine iarna, apropo, ascultătorii noştri, Radio21,
beneficiază de discount, 5%, nu ştiu dacă v-am spus, tot ce trebuie să faceţi este să intraţi pe ***.ro, introduceţi
codul „Radio21”, după ce v-aţi comandat on line anvelope de iarnă, vă scăpaţi de cozi şi alte cele.
- Emisiunea „Unu de la 21” din 27.10.2010:

Bogdan Moldovan: (..) Clar, a început sezonul firmelor care schimbă cauciucuri, da? De anvelope, de
site-uri on line cu anvelope şi aşa mai departe. ...toţi şoferii se grăbesc să schimbe cauciucul de iarnă, sau
pe cel de vară cu cel de iarnă, pentru că până la urmă este lege şi este foarte bine, ne bucurăm tare că s-a
introdus această lege şi în sfârşit şi în România, cu cauciucuri de iarnă, obligatorii. Mi se pare super
normal şi foarte natural, firesc, da. Fii atent, am pentru tine o treabă foarte mişto, dacă eşti şofer şi vrei
să-ţi cumperi cauciucuri de iarnă mai ieftine, cu 5% discount, la orice tip de anvelopă, intră pe ***.ro, este
vorba despre un magazin on line de anvelope şi vei găsi o super ofertă de anvelope de iarnă, trebuie doar
să tastezi codul „radio 21”, „radio 21”, da?. În momentul în care faci comanda, ai acolo un spaţiu pentru cod,
introduci codul „radio 21” şi ai instant 5% discount. Intră şi ia-ţi cauciucuri de iarnă?
- Emisiunea „21@ Work cu Nico” cu Nicoleta Creciunesc, 02.11.2010:
Nicoleta Creciunesc: La 1721, îl salut pe Adi, care este la cumpărat de anvelope. Adi, partea pozitivă ştii care e? Că
toţi ascultătorii 21 au parte de 5% discount, dacă intră pe ***.ro. Aşa că baftă acolo la shopping.
5. __RADIO PRO FM, REALITATEA FM, MAGIC FM şi ONE FM / ROCK FM __________
La aceste posturi de radio în luna octombrie nu s-au constatat încălcări ale legislaţiei audiovizuale privind temele
monitorizate. Alte observaţii:
 Magic FM – s-a constatat că nu este concordanţă între programul prevăzut în ultima grilă înaintată către
CNA şi programul difuzat. De ex., în grila postului este menţionată o retransmisie BBC România, care nu mai este
de actualitate.

ROCK FM – Informare privind programele One FM / Rock FM. Pe frecvenţa 100,6 MHz în

Bucureşti, începând cu data de 25 octombrie 2010, în locul postului de radio One FM emite postul de radio
Rock FM. Noul post difuzează muzică rock (classic rock).
Promovarea noului post de muzică rock s-a făcut prin interviuri în presă şi la postul de radio Kiss FM
în data de 21 octombrie a.c. În şedinţa Consiliului din data de 04.11.2010 s-a aprobat schimbarea
denumirii serviciului de programe din One FM în Rock FM.
Data: 11.11.2010
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